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De Jeugdcup, LATEM 

 
In 2010 werd het seizoen verder gezet met een eerste ontmoeting dit jaar te Latem, 
 
Volgende spelers namen deel aan deze ontmoeting: Boute Jens, Dariozzi Bruno, Deschamps Gaëlle, 
Oosterlynck Joyce, Christiaens Lotte en Christiaens Bram. 
Er meldde zich nog een speelster van Eikenlo welke haar debuut maakte in Latem, dit betrof Vande 
Wynckel Eline welke deelnam in de categorie meisjes -15. 
 
Bram mocht al vroeg van start, hij speelde geconcentreerd en won zijn drie wedstrijden. In zijn 
laatste wedstrijd moest hij aan de slag tegen het talent bij de meisjes zijnde Cauwenbergh Evelien. 
Bram was iets minder gefocust tijdens deze wedstrijd en was steeds op achtervolgen aangewezen. 
Bram kon enkele malen de opgelopen achterstand wegwerken maar telkens verloor hij wat van zijn 
scherpte. Evelien van haar kant bleef gefocust en speelde erg gevarieerd. Evelien won van Bram 
met 21-13 en 21-11.   
 
Bij de meisjes -13 kreeg Lotte een gemakkelijke opener, Lotte won met 21-3 en 21-3. 
In haar tweede wedstrijd kreeg ze het tweede reekshoofd als tegenstander. Lotte had duidelijk 
schrik en kon in de eerste set enkel punten sprokkelen door de ongedwongen fouten van haar 
opponent, het werd 6-21. Met iets meer zelfvertrouwen in de tweede set kon Lotte zelf enkele 
punten scoren. Lotte verloor deze set met 10-21. 
In haar derde wedstrijd kwam het tot een strijd met clubgenote Gaëlle. 
Het werd een spannende driesetter, Lotte haalde het met 21-16, 15-21 en 21-12. 
In haar laatste wedstrijd was het duidelijk dat Lotte diep gegaan was in de vorige confrontatie. 
Lotte verloor deze wedstrijd van Eloot Silke met 11-21 en 8-21. 
 
Ook Gaëlle kreeg in haar eerste partij een zwakkere tegenstander, Gaëlle won met 21-7 en 21-5. 
In haar tweede partij kwam ze dan uit tegen het derde reekshoofd. Gaëlle liep van in het begin 
achter de feiten aan en verloor met  10-21 en 11-21. 
Toen Gaëlle van Lotte had verloren kwam ze in haar laatste wedstrijd uit tegen Lynn Moentjes. 
Dit was een wedstrijd welke enkele kantelingen kende. Gaëlle verloor de eerste set met 9-21. 
Gaëlle werd door de coach eens goed wakker geschud, de preek had blijkbaar succes want Gaëlle 
won op haar beurt de tweede set met ruim verschil, 21-12. 
Ook in de derde set bouwde Gaëlle een mooie voorsprong uit, meer dan tien punten voor. 
En plots liet Gaëlle het helemaal afweten en liet Lynn terug komen tot 15-14. Op dat moment had 
Gaëlle het geluk dat ook haar tegenspeelster plots enkele ongedwongen foutjes maakte en met nog 
een laatste opflakkering kon Gaëlle de set winnen met 21-15. 
 
Joyce op haar beurt kreeg in haar eerste wedstrijd geen gemakkelijke opdracht, zij moest het 
opnemen tegen Eloot Silke, een meisje welke steeds beter wordt. 
Joyce verloor met 4-21 en 10-21.  In haar tweede wedstrijd kreeg Joyce er nog meer van langs. 
Joyce maakte meerdere onbegrijpelijk fouten.  
In haar derde en laatste wedstrijd kon Joyce toch nog een overwinning boeken, zij won die partij 
met tweemaal 21-10. 
 
Bij de jongens -15 startte Jens met twee overwinningen op rij. 
In zijn derde wedstrijd kwam Jens uit tegen het vierde reekshoofd Deventer Sven. Jens kwam 
zeggen dat hij geen kans maakte. Jens verloor de eerste set met 11-21. De coach had toch enkele 



   

zaken gezien waarmee Jens het zijn tegenstander moeilijk kon maken. Jens kreeg enkele 
aanwijzingen en vatte de tweede set aan. Het ging gelijk op en de Sven werd toch wat nerveus. 
Jens liep op het eind van de set een kleine achterstand op welke hij niet meer ongedaan kon maken. 
Het werd uiteindelijk 18-21 in het voordeel van Sven. 
Daarna kwam Jens uit tegen Van Den Eynde Simon. Jens startte zenuwachtig en maakte teveel 
foutjes waardoor hij uiteindelijk de eerste set verloor met 18-21. Na enkele aanwijzingen vatte Jens 
de tweede set aan. Jens voerde perfect uit wat van hem gevraagd werd en won set 2 op een 
overbluffende manier met 21-5.  In de derde set verliep het echter niet zo vlot voor Jens. Simon 
klampte aan en het werd een nek-aan-nekrace. Jens verloor deze set met 20-22. 
Jens moest nog een vijfde partij afwerken doch het beste was er nu wel af. Niettegenstaande zijn 
tegenstander zeker een haalbare kaart betrof, kon Jens het gewenste tempo niet aanhouden. 
Hij verloor die wedstrijd met 14-21 en 15-21. 
 
Bruno verloor zijn eerste wedstrijd met 11-21 en 21-23. Vooral in set twee verdedigde Bruno in zijn 
onnavolgbare stijl zodat hij lange tijd kon aanklampen, het was echter net niet genoeg om er een 
derde set uit te slepen. 
Ook in zijn tweede wedstrijd verloor Bruno de eerste set, dit met 16-21. De coach hamerde er op dat 
hij toch zelf eens meer moest aanvallen dan steeds maar te verdedigen. En af en toe lukte het Bruno 
om eens een aanvallende slag uit zijn racket te toveren, en met succes. Bruno won de tweede set 
met 21-15.  In de derde set liet Bruno enkele kansen liggen om met een winner af te sluiten, 
hierdoor verloor Bruno uiteindelijk de derde set met 19-21. 
De derde wedstrijd won Bruno met een walk-over, zijn tegenstander was niet komen opdagen. 
De vierde en laatste wedstrijd voor Bruno betrof opnieuw een driesetter. De eerste set verloor hij 
met 17-21. Opnieuw werd Bruno erop gewezen om meer aanvallend te spelen. Met ups en downs 
kon Bruno uiteindelijk de volgende twee sets binnen halen, dit met tweemaal 21-16. 
 
Bij de meisjes -15  nam voor het eerst Vande Wynckel Eline deel aan de jeugdcup. Eline kwam al 
direct uit tegen het eerste reekshoofd Meganck Steffi. Eline verloor met tweemaal 2-21. 
In de volgende wedstrijd had Eline meer geluk, haar tegenstandster was eveneens een debutante in 
de Jeugdcup. De eerste set verliep erg spannend, Eline bouwde enkele malen een voorsprong op 
maar haar tegenstandster wist Eline terug bij te benen en zelfs enkele malen over Eline te gaan. 
Eline won de eerste set met 21-17. Na enkele aanwijzingen van de coach speelde Eline iets 
standvastiger en bouwde al snel een mooie voorsprong op, Eline won set 2 met 21-10. 
In haar derde wedstrijd speelde Eline dus voor de plaatsen 5 en 6. Met Vannut Hannah kreeg Eline 
een goede tegenstander tegenover haar. En het was Hanna die het haalde met 21-2 en 21-9. 
Eline werd dus vijfde op acht spelers. 
 
De coach had over alle spelers enkele notities genoteerd, deze notities werden op de eerstvolgende 
training ter sprake gebracht. 
De begeleiders danken alle spelers voor hun inzet. 
 
         De coach, RC 
 
 
  
 


